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• Najpogostejši dejavniki tveganja za nastanek prometne nesreče so značilnosti voznika 
in predvsem njegovo obnašanje. 

• Alkohol, prepovedane droge ter druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo 
voznikovih sposobnosti in slog vožnje. 

• Alkohol je kot so-vzrok nesreče najpogosteje prisoten skupaj s hitrostjo in nepravilno 
smerjo ali stranjo vožnje.  

• Alkohol se v povezavi s cestnim prometom pojavlja zlasti med populacijo v starosti 
med 18 in 54 leti, najbolj pa izstopa starostna skupina med 24 in 34 leti, v kateri je 
alkoholiziranost povzročiteljev prometnih nesreč najvišja.  

• Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se zgodi ob koncih tedna ob petkih in 
sobotah in v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah. 

• Alkohol, prepovedane droge, življenjski stil mladih, je le nekaj najpogostejših razlogov 
za najhujše prometne nesreče, v katerih mladi izgubijo svoja življenja                           
oziroma utrpijo hude telesne poškodbe.  

Zakaj prometno-varnostne vsebine? 



Osnovni namen projekta: 
 

Spodbujanje primernega odnosa in odgovornosti do alkohola, 
zlasti med mladimi.  

 
Mladi – študenti moderatorji, ki sodelujejo v projektu, seznanjajo svoje vrstnike o 
pomenu odnosa do alkohola, prepovedanih drog in ostalih substanc,  
odgovornega ravnanja v prometu, še posebej ko prevzamejo vlogo voznika. 
 
Program se izvaja v nočnih lokalih ter drugih lokacijah, kjer mladi direktno 
nagovarjajo mlade, naj postanejo odgovorni vozniki in vozijo trezni.  
 

Program zagovarja filozofijo:  
»Ko vozim ne pijem, ko pijem ne vozim!«  

 
Program je pozitivno naravnan, saj spodbuja in nagrajuje  
pravilno ravnanje udeležencev. 

Čista nula, čista vest 



Projekt sofinancirajo: 

Čista nula, čista vest 

Projekt podpirajo: 



Čista nula, čista vest 

Predvidene aktivnosti: 
 

 
• Aktivnosti v lokalih, prireditvah in po terenu z mobilno enoto 

Aktivnosti bomo izvedli v petih slovenskih regijah v petek, 15.12.2017. 
 
 

• Aktivnosti Policije 
Policisti bodo izvajali nadzor alkoholiziranosti voznikov in tako preventivnim 
aktivnostim na prireditvah dodali še odgovornejšo noto.  
Posredovanje podatkov o prometnih nesrečah, vinjenih                      
voznikih… (OKC GPU) 
 

Poročanje o rezultatih: 
• POROČILO o rezultatih akcije (število sodelujočih, delež 0.0 voznikov)  

bomo v soboto, 16.12.2017, objavili na naši spletni in facebook  
      strani ter jih posredovali tudi medijem. 
 
 



Metodologija programa: 
 

• Spodbujanje mladih voznikov, da ne pijejo alkohola 
Na prireditvi moderatorji nagovorijo voznike obiskovalce in jih spodbujajo k odgovornemu ravnanju v prometu. 
Vsako skupino mladih spodbujajo, da izbere »odgovornega voznika«, ki se obveže, da tisti dan ne bo pil alkohola 
oz. da bo trezen, ko bo sedel za volan.  
 

• Povabilo k sodelovanju pri preizkusu alkoholiziranosti 
Preden sodelujoči »odgovorni vozniki« zapustijo prireditev, ga moderatorji pozovejo k prostovoljnemu in 
brezplačnemu preizkusu alkoholiziranosti.  
 

• Nagrajevanje oseb, ki izpolnijo obljubo (ostanejo trezni)  
V primeru rezultata 0.0 mg alkohola na liter izdihanega zraka, se »odgovornega voznika« pohvali za izpolnjeno 
obljubo, odgovorno ravnanje in odnos v prometu. Nagradimo ga s promocijskim darilom. 
 
V primeru rezultata več kot 0.0 in manj kot 0,24 mg alkohola na liter izdihanega zraka pri t.i. »mladem vozniku« 
ali v primeru, da test pokaže opitost, moderator opozori na nevarnosti in zakonska določila ter voznika 
spodbudi, da ne vozi in naj uporabi drugo prevozno sredstvo (Taxi, javni potniški promet) oziroma prepusti 
ključe prijatelju, ki ni pil alkohola. 

Čista nula, čista vest 



Predvidene aktivnosti: 
 

• Aktivnosti v lokalih, na prireditvah in po terenu z mobilno enoto 
Aktivnosti bomo izvedli v petih slovenskih regijah (Štajerska, Gorenjska, 
Primorska, Dolenjska in Osrednjeslovenska), v petek, 15.12.2017 v večernih 
urah 
 

Čista nula, čista vest 

Kraj Prizorišče 
  

Ljubljana 

Center mesta 

Kongresni trg 

Franci na balanci 
  

Celje 
Glavni trg 

Slomškov trg 
  

Maribor 

Trg Leona Štuklja 

Grajski trg 

Trg Svobode 

ŠTUK 
  

Novo mesto 
Center mesta 

Šotor pred Qlandio 
  

Nova Gorica Bevkov trg 
  

Koper Center mesta 
  

Brezje Moby Dick 



Medijska in promocijska orodja: 
 

• reportaže o akciji s kraja dogajanja 

• plakati 

• letaki 

• promocijski panoji in roll-up  

• T-shirt majice - (študenti demonstratorji) 

• alkotesti za enkratno uporabo 

• spletna podpora - (organizator, sodelujoči ...) 

• mobilna enota (dva promocijska avtomobila) 

• promocijska darila za nagrajevanje treznih obiskovalcev v lokalih  

Skladno z metodologijo projekta so logotipi sodelujočih, podpornikov itd. objavljeni 

na plakatih, panojih, roll-up-ih, alkotestih za enkratno uporabo,                          

majicah, v gostinskih lokalih, spletni strani Zavoda Varna pot, sporočilih                                     

za javnost, itd.  

Čista nula, čista vest 



• Za dodatne informacije smo vam na voljo: 

 e-naslov: info@varna-pot.si  

tel.: 05/99 55 022 

mobilni tel.: 041/880 300 

Čista nula, čista vest. 
 

Ker smo mladi. 
Ker smo odgovorni. 

Ker smo aktivni. 
Ker nam ni vseeno. 

Izbrali smo trezno in odgovorno vožnjo. 
 

Izberite jo tudi vi! 

mailto:info@varna-pot.si
mailto:info@varna-pot.si
mailto:info@varna-pot.si
mailto:info@varna-pot.si

